
كیف نقرأ قسیمة الّراتب؟

تفاصیل
ل العامل والُمشغِّ

المدفوعات 
(األجر وتسدید الّنفقات)

נתונים נוספים

الّدفع

154.63

6627.00
6627.00

معطیات إضافّیة

ا، تمّكننا من فحص إذا تّم دفع أجرنا بحسب اّتفاقّیة العمل، والقانون. قسیمة الّراتب ھي أداة مھّمة جّدً

ل ُملزم بإعطائنا قسیمة راتب ُمفّصلة كلّ شھر. المشغِّ

ل، واالحتفاظ بالقسائم اّلتي حصلنا علیھا منھ. من المھّم أن نطلب قسائم رواتبنا من المشغِّ

عدم إعطاء قسیمة راتب، أو إعطاء قسیمة راتب ال تشمل كلّ المعلومات المفّصلة، أو تلك اّلتي تظھر فیھا معلومات 
غیر صحیحة – 

ُیعتبر تجاوًزا للقانون وعقوبتھ غرامة مالّیة كبیرة.

األجزاء الّرئیسّیة من قسیمة الّراتب

الخصومات
(اإللزامّیة)

الخصومات
(غیر اإللزامّیة)



ل تفاصیل العامل والمشغِّ
ل في قسیمة الّراتب (رقم  ل – من المھم تسجیل "ھوّیة" المشغِّ تفاصیل المشغِّ

الّشركة ورقم الملّف الّضریبّي)، وأیًضا العنوان الّذي یمكن إرسال رسائل إلیھ 
إذا اقتضت الحاجة.

تفاصیل العاملة – باإلضافة إلى االسم، والعنوان، ورقم الھوّیة، من المھم أن یظھر في قسیمة الّراتب:

تاریخ بدء العمل واألقدمّیة – حیث ترتبط الحقوق بھذه المعلومات، مثل أّیام الّنقاھة وأّیام اإلجازة الّسنوّیة وارتفاع تعویضات اإلقالة.∙
نوع الوظیفة – ھل العامل من مواطني إسرائیل، ما ھو وضعھ االجتماعّي، ھل یدور الحدیث عن وظیفة واحدة أم وظیفة من بین ∙

وظائف متعّددة، ھل الحدیث عن عامل بأجر شھرّي أو بحسب الّساعات.
ننصح فحص مدى صّحة ھذه المعلومات، حیث أّنھا تؤّثر على ارتفاع الّضرائب ومدفوعات التأمین الوطنّي

الّشھر اّلذي تّم إصدار – وطبًعا 
دفع - القسیمة

المدفوعات وإرجاع الّنفقات

ل في الّشھر اّلذي تلّخصھ قسیمة الّراتب. تظھر في ھذا المرّبع كلّ المدفوعات اّلتي دفعھا المشغِّ

مدفوعات مقابل العمل: أجر العمل في الّساعات العادّیة، أجر العمل في الّساعات اإلضافّیة، عموالت المبیعات.∙
الحقوق االجتماعّیة: إجازة مدفوعة األجر، َمَرِضّیات، مستحّقات خدمة االحتیاط، مستحّقات أّیام األعیاد، یوم االنتخابات، مستحّقات الّنقاھة، دفع ∙

مقابل االنعزال الصّحي.
إرجاع نفقات: إرجاع مصاریف الّسفر لمكان العمل.∙
مكافآت وحوافز لمّرة واحدة.∙
ا، وإّنما بقیمة مالّیة، مثل قسائم األعیاد، ووجبات العمل، وحیازة ھاتف و/أو ∙ القیمة الّضریبّیة المتیازات حصلت علیھا العاملة، لیس نقدّیً

سیارة (یتم حساب ھذه االمتیازات عندما یتم فحص ضریبة الّدخل، ورسوم الّتأمین الوطنّي الّتي یجب أن تدفعھا العاملة).

ھذه ھي كلّ المدفوعات 
قبل الخصومات



الخصومات اإللزامّیة
تظھر ھنا كلّ الخصومات اإللزامّیة:

خصومات ضریبة الّدخل∙
خصومات الّتأمین الوطنّي∙
خصومات الّتأمین الّصّحّي∙
خصومات صندوق الّتقاعد∙
رسوم المعاملة المھنّیة الّتنظیمّیة الّتي تدفعھا العامالت اللّواتي یعملن بظروف محّسنة •

بفضل اّتفاق جماعّي و/أو أمر توسیع، یتیح االّتفاقّي/األمر للّنقابة المھنّیة الّتي حّصلت 
االّتفاق جبایة رسوم معاملة

ارتفاع رسوم المعاملة ھو 0.8% من األجر

 
إجمالّي 

الخصومات 
ل بخصم أموال من أجر العامل وتحویلھا إلى ضریبة الّدخل، اإللزامّیة ُیلزم القانون المشغِّ

ل اّلذي ال یخصم  والّتأمین الوطنّي، والّتأمین الّصّحّي، وصندوق الّتقاعد. المشغِّ
ھذه األموال ویحّولھا إلى ھدفھا یخترق القانون.

 العمل "األسود" من دون تقدیم الّتقاریر ودفع الّضرائب والّتأمین الوطنّي ھو
ل. لیس مخالفة من قَِبل العامل، وإّنما مخالفة من قَِبل المشغِّ

كیف یتّم احتساب مخّصصات الّتقاعد؟

ل أن یخّصص 6% على األقل لألتعاب. ل. على المشغِّ ارتفاع المخّصصات لصندوق الّتقاعد كالّتالي: 6% لالّدخار من العامل و6.5% من المشغِّ

من أجل أن نحسب ارتفاع المخّصصات، نأخذ بالحسبان المكّونات الّتالیة:

أجر العمل في الّساعات العادّیة، إضافات األقدمّیة، إضافات ارتفاع المعیشة، إضافات العائلة، إضافات القسم وإضافات مھنّیة-
اإلجازة مدفوعة األجر-
الَمَرِضّیات والّدفع مقابل أّیام العزل الّصحّي-
مخّصصات خدمة االحتیاط واألعیاد-
عموالت المبیعات و/أو المكافآت الّثبتة.-

ال یتّم التخصیص لصندوق الّتقاعد من أجر الّساعات اإلضافّیة إّال في الحاالت الّتي تّم تحدید ذلك في االّتفاقّیة الّشخصّیة مع العامل، أو في اّتفاق جماعّي 
أو أمر توسیع. على سبیل المثال: أمر توسیع في مجال الحراسة وأعمال الّنظافة.

یتّم احتساب كلّ المرّكبات اّلتي یتم حسبانھا لمخّصصات الّتقاعد أیًضا لحساب تعویضات اإلقالة.

الخصومات غیر اإللزامّیة

ل. مثالً: وھي الخصومات الّتي تّم االّتفاق علیھا بین العاملة والمشغِّ

صندوق االستكماالت، الوجبات الُممّولة في مكان العمل، أو المشتریات المخّفضة في دّكان المصنع∙
ُسلف من الّراتب وعربون.∙
غرامة – ُیسمح بخصم غرامة من راتب العاملة فقط إذا سمح القانون أو اّتفاق جماعّي/أمر توسیع بذلك!!!∙
دین ثابت وواضح وال نقاش علیھ. مثالً، بسبب قرض أخذتھ العاملة من مكان العمل.∙
ُیسمح بخصم ھذا الّدین فقط إذا كان ھناك التزام خّطّي للعامل یظھر فیھ مبلغ الّدین بشكٍل واضح. طالما یجري تشغیل العاملة، ُیسمح بخصم ربع ∙

راتبھا اإلجمالّي (بروتو)، ولیس أكثر. ُیسمح بخصم كّل بقّیة الّدین في إطار إنھاء المحاسبة بین العاملة ومكان العمل.



معلومات إضافّیة
عدد األّیام والّساعات الّتي عملتھا في الّشھر. من المھّم فحص 

إذا كان الّتسجیل صحیًحا.

تحّدد نقاط االستحقاق مقدار اإلعفاء الّضریبّي الّذي یستحّقھ 
العامل. لكّل مواطن/ة في إسرائیل 2.25 نقطة استحقاق.

لكّل امرأة 0.5 نقطة استحقاق إضافّیة.

ارتفاع نقطة االستحقاق ھو 219.00 شیكل في الّشھر.

ُیظھر نسبة الّضریبة الّتي یدفعھا العامل

ل باإلضافة إلى المبلغ  ارتفاع الّتأمین الوطنّي الّذي دفعھ الُمشغِّ
الّذي ُخصم من العامل.

بیانات تراكمّیة
یظھر في ھذا القسم من قسیمة الّراتب ما ھو األجر الّذي حصلنا علیھ منذ 

بدایة الّسنة،

كم دفعنا ضریبة دخل، وتأمین وطنّي، وضریبة الّصّحة، وكم خّصصنا 
لصندوق الّتقاعد.

انتبھوا! عندما ال نعّبئ استمارة 101، أو في حال أّننا نعمل في أكثر من 
مكاٍن واحد وال نقوم بتنسیق ضریبة الّدخل، ال نحصل على نقاط 

االستحقاق وندفع ضریبة الّدخل أكثر مّما یجب!

حساب اإلجازة والَمَرِضّیات
یظھر في قسیمة الّراتب عدد أّیام اإلجازة والَمَرِضّیات الّتي كانت للعامل/ة منذ 

بدایة الّشھر، والّتعداد الّتراكمّي الّشھرّي، واالستغالل الّشھرّي، والّرصید 
الجدید.

تسجیل البیانات الّتالیة بدّقة ھي أمر بالغ األھمّیة:

ل للعامل ∙ حساب الَمَرِضّیات: یحّدد كم یوم َمَرِضّیات یجب أن یدفع المشغِّ
الّذي مرض.

حساب اإلجازة: یحّدد كم یوم إجازة یمكن للعامل أن یأخذ والحصول ∙
على أجره العادّي.

ُیراكم العامل أّیام إجازة بدًءا من الیوم األّول للعمل. عندما ینھي العامل عملھ، 
ل أن یدفع لھ مقابل كلّ أّیام اإلجازة اّلتي لم یقم باستغاللھا خالل  على المشغِّ

فترة التشغیل وفًقا للّتسجیل اّلذي یظھر في قسیمة الّراتب.

ل أن یدفع فقط  وفًقا لقرار المحكمة، عندما ال یكون تسجیل مرّتب، على المشغِّ
األّیام اّلتي راكمھا العامل في الّسنوات الّثالث األخیرة، ویتم خصم األّیام اّلتي تّم 

استغاللھا في تلك الّسنوات الّثالثة. لذلك، عندما ال یكون ھناك تسجیل مرّتب 
ألّیام اإلجازة، من المحتمل أن یخسر العامل دفعات بآالف الّشواقل.


